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Gemeente Gebouw Omschrijving project 
Startjaar 

aanbesteding Grootteklasse  budget

Brussel Raad van State Uitvoering van het Masterplan

Consolidatie en concentratie van de diensten van de Raad van State in 
één gebouw, zodat andere cliënten van de Regie der Gebouwen in de 
vrijgekomen gebouwen kunnen worden ondergebracht > 2026 5 - 10 miljoen

Antwerpen Administratief Centrum Herhuisvesting van de douanediensten 

Herlocatie van de huidige site van de douanediensten en centralisatie 
van een aantal kleinere douanekantoren die momenteel verspreid 
over het havengebied > 2026 15 - 20 miljoen

Turnhout Administratief Centrum
Uitbreiding van het administratief centrum 
en centralisatie van diensten

Bouw van een bijkomende een uitbreiding van het bestaande gebouw 
en centralisatie van de diensten op 2 locaties > 2026 5 - 10 miljoen

Ciney/Dinant Administratief Centrum Herlocatie van de diensten

Het project heeft tot doel de diensten van de FOD Financiën van 
Dinant en Ciney samen te brengen op één enkele plaats, hetzij op de 
huidige financiële site in Ciney met de verbouwing en renovatie van 
een deel van het bestaande gebouw (één vleugel van de twee), hetzij 
in Dinant in een nieuw te bouwen gebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Gembloux Administratief Centrum Groepering van een aantal diensten 

Het project beoogt de hergroepering in een nieuw te bouwen gebouw 
van de administratie van de FOD Financiën, het vredegerecht, de 
douanediensten en het scanningcentrum dat gevestigd is in Jambes > 2026 10 - 15 miljoen

Brasschaat Kazerne
Modernisering en uitbreiding site civiele 
bescherming 

Renovatie en/of nieuwbouw van de bestaande site of een andere 
locatie > 2026 > 25 miljoen

Crisnée Kazerne
Modernisering en uitbreiding site civiele 
bescherming 

Renovatie en/of nieuwbouw van de bestaande site of een andere 
locatie > 2026 15 - 20 miljoen

Brugge Gesloten centrum Nieuwbouw gesloten centrum
Aankoop terrein en bouw van een nieuw gesloten centrum voor 152 
plaatsen > 2026 > 25 miljoen

Zandvliet Gesloten centrum Nieuwbouw gesloten centrum
Oprichting van een volledige nieuw centrum voor illegalen met 
capaciteit voor 140 bewoners > 2026 20 - 25 miljoen

Châtelet Asielcentrum Renovatie van een gebouw 
Oprichting van een open ontvangststructuur in een bestaand te 
renoveren gebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Jumet Gesloten centrum Nieuwbouw gesloten centrum Bouw van een nieuw gesloten centrum voor 200 plaatsen > 2026 > 25 miljoen

Neder-Over-HeembeekAsielcentrum Verbouwing asielcentrum

Bouw van een gebouw met een garage voor dienstvoertuigen, 
douches en kantoren voor het administratief personeel op de 
bovenverdiepingen. Op een aangrenzend terrein zal een nieuw 
parkeerterrein aangelegd worden

> 2026 15 - 20 miljoen

Charleroi Asielcentrum Uitbreiding van de bestaande site
Uibreiding van de bestaande site zodat 2 andere sites kunnen 
stopgezet worden > 2026 10 - 15 miljoen

Rixensart Asielcentrum
Renovatie van daken, isolatie en inrichting 
van kamers

Grondige renovatie van de daken, met versteviging van de 
dakconstructie en isolatie van de daken. Het creëren van kamers op de 
zolder om de capaciteit van het gebouw te vergroten.

> 2026 0 - 5 miljoen

Gent Gevangenis Ontwikkeling terrein
Creëren van nieuwe werkhuizen met laad- en loskade, sporthal en 
lokalen voor technische diensten en ondergrondse personeelsparking > 2026 5 - 10 miljoen



Hasselt Gevangenis Uitbreiding burelen, patio en werkhuizen
Voorzien van een aparte stockageruimte aansluitend aan het werkhuis 
en uitbreiding van de burelen > 2026 0 - 5 miljoen

Hoogstraten Gevangenis Werken aan de funderingen van het kasteel > 2026 15 - 20 miljoen

Hoogstraten Gevangenis

Masterplan voor de totale 
restauratie/renovatie en modernisering van 
het Penitentiair Schoolcentrum

Algemene renovatie van het kasteel, de bakkerij en de keuken op het 
terrein (geklasseerd complex ) > 2026 >  25 miljoen

Leuven Gevangenis

Masterplan voor de totale 
restauratie/renovatie en modernisering van 
het complex 

Herschikken van ruimtes en optimalisatie van de oppervlakte. 
Verbeteringen op het vlak van duurzaamheid en energetische 
renovatie > 2026 >  25 miljoen

Leuven Hulpgevangenis Totaalrenovatie van de site

Herschikken van ruimtes en optimalisatie van de oppervlakte. 
Verbeteringen op het vlak van duurzaamheid en energetische 
renovatie > 2026 20 -25 miiljoen

Oudenaarde Gevangenis
Masterplan voor de renovatie en 
modernisering van het complex

Combinatie van verbouwing/renovatie en nieuwbouw voor het 
aanpassen van de laad- en loskade, vernieuwen werkplaats, 
herinrichten wandeling koer A, bouwen nieuwe keuken, aanpassen 
toegangsportaal > 2026 5 - 10 miljoen

Ruiselede Gevangenis
Masterplan voor de uitbreiding, renovatie 
en modernisering van het complex

Nieuwbouw van een verblijf met 100 cellen, ateliers, leslokalen enz…; 
de buitenrenovatie van de bestaande gebouwen en de 
herbestemming van de gebouwen die na de nieuwbouw vrijkomen > 2026 10 - 15 miljoen

Huy Gevangenis
Totale renovatie en uitbreiding van het 
complex

De volledige renovatie van de gevangenis om de brandveiligheid en de 
veiligheid in de gevangenis te verbeteren. Er zijn 
uitbreidingswerkzaamheden gepland om de huidige capaciteit volgens 
de nieuwe celnormen te handhaven > 2026 20 - 25 miljoen

Marneffe Gevangenis
Masterplan voor de renovatie en 
modernisering van het complex

Volledige reorganisatie van het bestaande terrein door een combinatie 
van renovatie van bestaande gebouwen en nieuwbouw > 2026 10 - 15 miljoen

Brussel Justitiepaleis Restauratie van het interieur

Renovatie, restauratie en de herinrichting van het gehele Justitiepaleis 
van Brussel, en van zijn onmiddellijke omgeving. Dit project zal in 5 
fases verlopen. > 2026 > 25 miljoen

Brugge Gerechtsgebouw 
Renovatie van de buitenschil van het 
gebouw

Gefaseerd herstellen en renoveren van de daken, waterafvoer en 
buitenschrijnwerk

> 2026 15 - 20 miljoen

Gent Gerechtsgebouw Totaalrestauratie van het Groot Gerechtshof
Restauratie van het historisch gebouw, zowel de buiten- als 
binnenkant > 2026 > 25 miljoen

Kortrijk Gerechtsgebouw Bouw van een nieuw gerechtsgebouw 
Centralisatie van gerechtelijke diensten uit 2 gerechtsgebouwen naar 
één gebouw > 2026 > 25 miljoen

Leuven Gerechtsgebouw 
Inrichting van de zolderverdieping en 
renovatie van een bijgebouw

Uitbreiding van het gerechtsgebouw door het herindelen en inrichten 
van de zolderverdieping en het in gebruik nemen van een bijgebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Mechelen Gerechtsgebouw Bouw van een nieuw gerechtsgebouw 
Herhuisvesting van verschillende gerechtelijk diensten en 
politiediensten in een nieuw te bouwen gebouw > 2026 > 25 miljoen

Oudenaarde Gerechtsgebouw 
Bouw van een nieuw gerechtsgebouw en 
renovatie van het Oude Gerechtshof

Centralisatie van de gerechtelijke diensten van 5 sites naar één nieuw 
te bouwen site en renovatie van de vrijgekomen site van het Oude 
Gerechtshof > 2026 20 - 25 miljoen

Charleroi Gerechtsgebouw Renovatie van het gebouw
Uitbreiding van het justitiepaleis van Charleroi om verschillende 
diensten  te kunnen onderbrengen > 2026 10 - 15 miljoen



Dinant Gerechtsgebouw 
Renovatie van het bestaande gebouw of 
bouw van een nieuw gerechtsgebouw

Renovatie van het bestaande gebouw of bouw van een nieuw 
gerechtsgebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Luik
Justitiesite - prins-bisschoppelijk 
paleis Restauratie van de gevels

Uitgebreide restauratie van alle gevels van het oude paleis van de 
prins-bisschoppen van Luik; de werken zullen in verschillende fases 
worden uitgevoerd 

> 2026 > 25 miljoen

Luik
Justitiesite - prins-bisschoppelijk 
paleis Restauratie van het interieur

Rstauratie van het interieur van het oude paleis van de prins-
bisschoppen van Luik > 2026 > 25 miljoen

Mons Gerechtsgebouw Renovatie van het interieur Renovatie van het intertieur van het gebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Tournai Gerechtsgebouw Bouw van een nieuw gerechtsgebouw
Bouw van een nieuw gerechtsgebouw en centralisatie van 
verschillende gerechtelijke  diensten in het gebouw > 2026 > 25 miljoen

Verviers Gerechtsgebouw Renovatie van het gebouw

Renovatie van het gerechtsgebouw en hergroeperen van de 
gerechtelijke diensten in het gerenoveerde gebouw, een uitbreiding 
ervan en een nieuwbouw > 2026 > 25 miljoen

Verschillende locatiesLoods Bouw van een loods Bouw van een loods  voor de opslag van overtuiggingsstukken > 2026 > 25 miljoen
Oudergem Verkeerspost Bouw van een nieuwe verkeerspost Bouw van een nieuwe verkeerspost > 2026 0 - 5 miljoen

Etterbeek Kazerne Inrichting van een blok op de site
Inrichting van een opleidingscentrum voor de politie in de Kazerne 
Geruzet > 2026 0 - 5 miljoen

Etterbeek Kazerne Renovatie gebouw
Renovatie van een gebouw op de site van de kazerne De Witte de 
Halen > 2026 0 - 5 miljoen

Etterbeek Kazerne Afbraak en bouw van een nieuw gebouw 

Afbraak van twee bestaande gebouwen en bouw van een nieuwbouw 
op de site van de kazerne De Witte de Halen. Dit nieuwe gebouw zal 
onder meer een schietstand, DOJO's, een fitnessruimte, 
kantoorruimten, vergaderzalen en multifunctionele ruimten omvatten > 2026 10 - 15 miljoen

Etterbeek Kazerne Renovatie van de stallen 
Renovatie van de ruimtes voor de cavalerie in de kazerne De Witte de 
Halen > 2026 20 - 25 miljoen

Antwerpen Verkeerspost Bouw van een nieuwe verkeerspost 
Aankoop van een terrein en herlocalisatie van de verkeerspost naar 
aanleiding van een onteigening > 2026 10 - 15 miljoen

Asse Kazerne Uitbreiding van het gebouw Uitbreiding van het gebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Berg- Kampenhout Oefenterrein
Nieuwe inplanting voor de oefencentrum 
verkeer en slippiste

Relocatie van het oefencentrum en slippiste.  Een nieuwe site dient 
hiervoor gezocht te worden. > 2026 0 - 5 miljoen

Brecht Verkeerspost Renovatie van de sites Renovatie van de sites en centralisatie van 4 naar 3 sites > 2026 0 - 5 miljoen

Brugge Kazerne Centralisatie van de politiekazernes 
Centralisatie van de politiekazernes in de provincie West-Vlaanderen 
met als eerste project de bouw van een politiekazerne te Brugge > 2026 > 25 miljoen

Gentbrugge Verkeerspost Renovatie van het gebouw

Verbouwing/renovatie van het bestaande  gebouw : daken 
heropfrissen en isoleren, vernieuwen schrijnwerk en eventueel 
isoleren gevels, inclusief de binnenrenovatie > 2026 0 - 5 miljoen

Kortrijk Kazerne Centralisatie van de politiekazernes 

Centralisatie van de politiekazernes in de provincie West-Vlaanderen 
met als tweede project de renovatie van de bestaande gebouwen en 
een nieuwbouw op het achterliggende terrein voor een politiekazerne 
te Kortrijk > 2026 10 - 15 miljoen

Leuven Communicatiecentrum Centralisatie van een aantal diensten 

Centralisatie van verschillende politiediensten om een geïntegreerde 
werking mogelijk te maken van de noodcentrale Provincie Vlaams-
Brabant > 2026 5 - 10 miljoen



Lummen Verkeerspost Renovatie van een gebouw of nieuwbouw

Centralisatie van verschillende diensten van de verkeerspolitie op een 
nog te bepalen locatie. Ofwel behoud van de bestaande locatie met 
een nieuwbouw en afbraak van het bestaande gebouw ofwel een 
nieuwbouw op een nieuwe locatie > 2026 10 - 15 miljoen

Neerhespen Kazerne Globale renovatie van de site

Verbouwing van een gebouw en aanpassingen om het in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe activiteit op het terrein 
nl. certificeringcentrum voor het trainen van politiehonden in het 
opsporen van explosieven > 2026 15 - 20 miljoen

Ranst - Zandhoven Verkeerspost Nieuwbouw 

Nieuwe locatie voor de voormalige verkeersposten van Grobbendonk 
en Turnhout en nieuwbouw in Ranst in het kader van de operationele 
verhuizing en consolidatie van de verkeersposten > 2026 0 - 5 miljoen

Sint-Niklaas Oefenterrein Ontwikkeling van het oefenterrein

Afbraak van een aantal gebouwen die een gevaar vormen; renovatie 
van een aantal gebouwen; openstellen van een deel van de site voor 
recreatie (wandelgebied) > 2026 5 - 10 miljoen

Wetteren Verkeerspost Renovatie van het gebouw
Renoveren en isoleren van daken en gevels, renovatie van het 
interieur > 2026 0 - 5 miljoen

Zelzate Verkeerspost/gerechtsgebouw Nieuwbouw complex 
Nieuwbouw van een complex waarin de verkeerspost en het 
vredegerecht in ondergebracht kan worden > 2026 5 - 10 miljoen

Jambes Communicatiecentrum Nieuwbouw complex 

Het project heeft tot doel de 112-diensten, politie, brandweer, 
medische hulp, 1732 en het opleidingscentrum samen te brengen in 
één gebouw dat in de buurt van het federale politiecomplex in Jambes 
zal worden gebouwd > 2026 15 - 20 miljoen

Jambes Kazerne Centralisatie van een aantal diensten 

Centralisatie van politiediensten in Namen op de site van het 
politiekorps in Jambes. Reorganisatie van de gebouwen op het terrein 
en de bouw van een bijgebouw > 2026 15 - 20 miljoen

Jumet Kazerne Centralisatie van een aantal diensten 

Centralisatie van politiediensten op één site. Reorganisatie van de 
gebouwen op het terrein, renovatie van bestaande gebouwen en 
nieuwbouw > 2026 > 25 miljoen

Mons Kazerne Centralisatie van een aantal diensten Centralisatie van politiediensten  in een nieuwbouw > 2026 > 25 miljoen
Thieu Verkeerspost Nieuwbouw Bouw van een nieuwe verkeerspost > 2026 0 - 5 miljoen

Aarlen Kazerne Renovatie van de site 

De bouw van een nieuw gebouw voor de politiediensten. Op deze site 
zal ook een gebouw worden opgetrokken waarin de FOD Financiën, de 
FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Economie en de Regie der 
Gebouwen zullen worden ondergebracht > 2026 > 25 miljoen

Brussel Rijksarchief
Slopen van bestaande loodsen en bouwen 
van nieuwe loodsen

De bestaande loodsen die niet voldoen aan de wettelijke eisen inzake 
opslag van archieven, zullen gesloopt worden. Een nieuwe constructie 
zal gebouwd worden om de archiefcapaciteit aanzienlijk te verhogen.  
Een deel van de site is beschermd erfgoed, dus overleg met M&L zal 
eveneens noodzakelijk zijn. De werken worden voorafgegaan door een 
studie uitgevoerd door een extern studiebureau. > 2026 5 - 10 miljoen

Hasselt Rijksarchief Uitbreiding van de bestaande site
Bouw van een aanbouw aan het bestaande gebouw en uitbreiding van 
de archiefcapaciteit > 2026 20 - 25 miljoen

Luik Rijksarchief Nieuwbouw
Bouw van een nieuwe archiefruimte ter uitbreiding van de 
archiefcapaciteit > 2026 10 - 15 miljoen



Brussel Museum

Masterplan onthaal in het gebouw van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen

Herstructurering van het gebouw De Vestel. Opnieuw inrichten van de 
toegangs-, circulatie- en dienstruimten om de bezoekers een 
aangenaam onthaal te bieden en reorganisatie van de 
ontvangstruimte (toegang van buitenaf, toegang voor PBM's, kassa, 
garderobe, werkplaatsen, cafetaria, winkel, auditoria). Bijzondere 
aandacht zal worden besteed aan veiligheidsaspecten in een museale 
context. > 2026 15 - 20 miljoen

Brussel Museum

Renovatie van de gevels van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen Renovatie van de gevels van het gebouw 'De Vestel' > 2026 > 25 miljoen

Brussel Museum

Renovatie van de gevels van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen Renovatie van de gevels van het gebouw 'Geologie' > 2026 > 25 miljoen

Brussel Wetenschappelijk instelling 

Afbraak van een bestaand gebouw en bouw 
van een nieuw gebouw voor het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut Afbraak en volledige heropbouw van het seismologiegebouw > 2026 5 - 10 miljoen

Brussel Wetenschappelijk instelling 

Afbraak van een bestaand gebouw en bouw 
van een nieuw gebouw voor het Koninklijk 
Meteorologisch Instituut 

Gedeeltelijke afbraak (betonstructuur blijft) en wederopbouw van een 
gebouw op de site > 2026 5 - 10 miljoen

Tervuren Wetenschappelijk instelling 
Renovatie van verschillende paviljoenen van 
het Afrikamuseum

In een eerste fase wordt het Afrikapaleis gerenoveerd en uitgebreid ( 
vernieuwen 2 vleugels) om te voldoen aan de kantoorruimte voor het 
huidige personeelsbestand en een 20% van de collectie waar frequent 
onderzoek wordt op gedaan. In een twee fase wordt een oplossing 
gezocht voor de bewaring van de collectie waar minder frequent 
onderzoek wordt op gedaan. Vervolgens zal het directiepaviljoen 
gerenoveerd wordt en in de laatste fase zal het Stanleypaviljoen 
gerenoveerd worden > 2026 > 25 miljoen

Brussel Museum
Renovatie van de tentoonstellingszalen in 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten

Uitvoering fase 6 : renovatie van de tentoonstellingszalen op de 
bovenste verdieping van het gebouw Balat en Forum > 2026 5 - 10 miljoen

Brussel Wetenschappelijk instelling 
Vernieuwen van het planetarium en de 
projectiezaal

Het renovatieproject omvat de volledige opfrissing van het gebouw, 
de renovatie van de buitenschil, het bouwen van een 
tentoonstellingsruimte onder het gebouw, de verbetering van de 
toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit en de 
renovatie van de verouderde projectiezaal > 2026 15 - 20 miljoen


